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STYRELSEPROTOKOLL KFUM CENTRAL 
MÖTE NR 4 
Tidpunkt: 22/10–2019 18.00-22.30 
Närvarande: Michael Lagerkvist, Marie Welin, Charlotte Tham, Olle Lindström, Per-Ola 
Niblaeus (via länk), Staffan Önne, Ewa-Lena Hedrup, Torbjörn Brown (tjänsteman) och Nils 
Haag (tjänsteman)  

Övriga deltagare: Hedda Grönwall Nyström (Ungdomsforum) och Klara Olcén 
(Ungdomsforum) – närvarade endast på punkt 6.1 och David Svantesson (tjänsteman) – 
närvarade endast på punkt 6.1-6.2 

Frånvarande: Hans von Uthmann 

Vid protokollet: Nils Haag 

1.  INLEDNING 
Ordförande Michael Lagerkvist inledde mötet och hälsade alla välkomna. 

2.  GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
Följande dagordning presenterades 
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KFUM Centrals styrelse beslutade att godkänna dagordningen. 

3.  FÖREGÅENDE PROTOKOLL  
Det fanns inga invändningar på föregående protokoll. 

Protokollet lades till handlingarna 

4.  PROTOKOLL PÅ BESLUT FATTADE AV PRESIDIUM 
Presidiet hade sammanträtt den 9 oktober. Det fanns inga invändningar på protokollet. 

Protokollet lades till handlingarna. 

5.  BESLUTSPUNKTER 
 

5.1.  STIPENDIUM 
Det fanns inga ansökningar att behandla. 

 

5.2.  MODELL FÖR VERKSAMHETSBIDRAG 
Staffan och Ewa-Lena presenterade den modell de arbetat fram efter diskussioner med 
medlemsföreningarna, medlemsgrupper och sektioner. Styrelsen diskuterade frågan länge 
och gjorde mindre justeringar i modellen innan den presenteras på verksamhetsbidragsmötet 
den 13 november. 

5.3.  UPPDATERING AV INTEGRITETSPOLICY 
Styrelsen presenterades av kansliet ett utkast av en uppdatering av den integritetspolicy som 
KFUM Central har. Styrelsen hade förslag på vissa språkliga ändringar.  

KFUM Central beslutade att godkänna den uppdaterade integritetspolicyn. 



5.4.  KAMERABEVAKNINGSPOLICY 
För att följa uppdaterade regler och direktiv för myndigheter behöver KFUM Central en 
Kamerapolicy som förklarar användandet och rutinerna för den kamerabevakning som sker 
hos KFUM Central.  

KFUM Central beslutade att godkänna Kamerabevakningspolicyn på KFUM Central och 
KOM Hotel Stockholm. 

5.5.  KFUM SVERIGES RIKSOMBUDSMÖTE 
Marie presenterade de viktigaste motionerna och propositionerna inför KFUM Sveriges 
kommande riksombudsmöte. Styrelsen kommenterade och utryckte KFUM Centrals 
styrelses ståndpunkt rörande dessa förslag.  Med dessa synpunkter i åtanke vill styrelsen ge 
de ombud som åker för att representera KFUM Central mandat att förhandla internt och 
agera på uppdrag av KFUM Central. Styrelsen ordförande och vice ordförande som skall 
närvara på riksombudsmötet ansvarar för att dessa ståndpunkter är kända av ombuden.  

KFUM Central beslutade att ge delegationen till KFUM Sveriges Riksombudsmöte mandat 
att förhandla och rösta i egenskap av KFUM Central. 

6.  INFORMATIONS- OCH DISKUSSIONSPUNKTER 
 

6.1.  PRESENTATION AV VÄRDEGRUNDSFILM 
Hedda och Klara från Ungdomsforum har tillsammans med Kea, under det senaste året 
arbetat med en animerad film som på ett enkelt sätt kan presentera KFUM Centrals 
värdegrund och verksamhetsidé. Filmen visades och styrelsen uttryckte sin positiva 
uppskattning och tack till filmskaparna. 

6.2.  KFUM CENTRALS RESURSER 
KFUM Centrals resursfördelningspolicy fastslår att med resurser avses mer än bara 
ekonomiska resurser, det kan även handla om exempelvis personal, lokaler, tid etc. 
Eftersom fördelandet av verksamhetsbidragen påverkas av övriga resurser ville styrelsen 
diskutera och informera sig om andra värden än endast ekonomiska. David Svantesson, 
Torbjörn Brown och Nils Haag informerade om detta och svarade på frågor från styrelsen.   

6.3.  SVAR PÅ UNGDOMSFORUM OCH ANTECKNINGAR FRÅN DESS 
SENASTE MÖTE 

Styrelsen hade inför mötet genomgått rapporten från Ungdomsforum som hölls i London 
2019 och den prioritering av olika viktiga frågor för KFUM Central som gjordes på 
uppföljningsmötet på hemmaplan. Vissa frågor från prioriteringen såsom frågan om mental 
hälsa, att utveckla former för fler enkäter och utvärderingar direkt vända till samtliga KFUM 
Centrals medlemmar är exempel på frågor som styrelsen kommer bereda väg för i 
kommande verksamhetsplan. Andra frågor såsom inflytande och inkludering och hur 
föreningen skall utvecklas de kommande 5, 10 och 50 åren ser styrelsen som centrala frågor 
för Medlemsträffen som skall hållas den 30 november. Styrelsen var mycket positiva till den 
feedback de fått och får genom Ungdomsforums arbete och trycker på vikten av att hela 
föreningen tar del av deras arbete. 

Charlotte rapporterade att hon och Hans ännu inte hunnit närvara på ett utan 
Ungdomsforums möten då arbetet med IKC AB varit väldigt tidskrävande den senaste tiden.  



KFUM Centrals styrelse beslutade att med styrelseprotokollet bilägga Ungdomsforums 
sammanställda prioriteringar. 

6.4.  KAPITALFÖRVALTNINGSPOLICY 
Charlotte och Marie har påbörjat arbetet med att se över investeringspolicyn och det 
historiska källmaterial som finns kring ursprunget till det kapital som KFUM Central förfogar 
över. De avrapporterade om detta och att de behöver lite mer tid innan ett förslag till policy 
kan presenteras.  

6.5.  MEDLEMSTRÄFFEN DEN 30/11 
Marie rapporterade om arbetet med den kommande Medlemsträffen. Styrelsen fick 
möjlighet att ge feedback och inspel. 

6.6.  VERKSAMHETSPLAN 2020 
Olle och P-O föredrog ett utkast till verksamhetsplan för år 2020 och arbetet med 
utredandet av KFUM Centrals organisationsår. Frågan diskuterades och styrelsen kom med 
inspel. Arbetet fortsätter. 

7.  RAPPORTER 

7.1.  KANSLIRAPPORT 
Torbjörn föredrog korta punkter från rapporten 

7.2.  EKONOMIRAPPORT 
Torbjörn föredrog några korta punkter från rapporten. Frågan om Ängsholmens underhåll 
som diskuterats tidigare och med Ekonomiutskottet bordlades på grund ut av tidsbrist. 

7.3.  RAPPORT FRÅN KFUM CENTRAL IDROTTS- OCH KULTURCENTER 
AB 

Charlotte drog några korta punkter från rapporten och berättade att arbetet går bra. 

7.4.  RAPPORT FRÅN UNGDOMSFORUM  
Frågan avhandlades i samband med 6.3. 

7.5.  MUNTLIG RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEMÖTET 
Frågan bordlades på grund av tidsbrist. 

8.  EVENTUELLA ÖVRIGA RAPPORTER 
 

9.  ÖVRIGA FRÅGOR 

9.1.  INFORMATION RÖRANDE HOTEL GIÒ 
Frågan bordlades på grund av tidsbrist. 

9.2.  RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDE OCH MEDARBETARKONFERENS 
MED KFUM STOCKHOLM GOTLAND 

Frågan bordlades på grund av tidsbrist. 

10.  NÄSTA MÖTE 
21/11 Styrelsemöte 
18/12 Styrelsemöte och julmiddag 



11.  AVSLUTNING 
 

Michael tackade alla för ett väl genomfört möte och förklarade det avslutat. 
 

Vid protokollet       Justeras 

 

 

Nils Haag       
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